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ABSTRAK 

 

Pengetahuan dan Sikap Remaja Putri Tentang HIV/AIDS di SMA Negeri 2 

Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 

 

Iga Ratnasari 1, Sitti Aisa2, Feryani2 

 

 

Latar Belakang: Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) adalah salah satu 

masalah kesehatan yang sedang dihadapi masyarakat dunia dan saat ini belum ada 

negara yang bebas dari HIV. Kasus IMS (Infeksi Menular Seksual) dan HIV/AIDS 

cukup banyak terjadi di kalangan remaja. 

Tujuan Penelitian: untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap remaja 

tentang HIV/AIDS di SMA Negeri 2 Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 

2017. 

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. 

Penelitian ini dilakukan di SMAM 2 Kendari pada bulan Juni 2017. Populasi 

penelitian ini adalah siswa kelas X di SMA Negeri 2 Kendari tahun 2017 sebanyak 

326 orang, dengan jumlah sampel sebanyak 65 responden, yang ditentukan dengan 

cara simple random sampling. Variabel independen yakni pengetahuan dan sikap 

remaja, sedangkan variabel dependen yakni HIV/AIDS. 

Hasil Penelitian: Menunjukkan bahwa pengetahuan remaja tentang HIV/AIDS 

sebagian besar masih kurang (47,7%); sikap remaja tentang HIV/AIDS sebagian 

besar memiliki sikap yang positif (67,7%); dan sebagian besar remaja memiliki 

tingkat pengetahuan yang cukup dengan sikap yang positif tentang HIV/AIDS yakni 

sebanyak 23 orang (35,3%). 

 

 

Kata Kunci : Pengetahuan, Sikap, HIV/AIDS 

Daftar Pustaka : 36 (2007-2016) 

 

1.   Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kendari Jurusan Kebidanan 

2.3  Dosen Pembimbing Poltekkes Kemenkes Kendari Jurusan Kebidanan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) adalah salah satu 

masalah kesehatan yang sedang dihadapi masyarakat dunia dan saat ini 

belum ada negara yang bebas dari HIV. Kasus IMS (Infeksi Menular 

Seksual) dan HIV/AIDS cukup banyak terjadi di kalangan remaja. 

Berbagai jenis IMS serta HIV/AIDS sangat berpengaruh pada tingkat 

kesehatan seseorang pada umumnya dan kondisi kesehatan reproduksi 

pada khususnya, bahkan HIV/AIDS dapat berdampak kematian. Adanya 

fenomena gunung es ditengah pandemi HIV, artinya dari seluruh data 

yang dapat diungkap sesungguhnya tersembunyi masalah yang jauh 

lebih besar. Misalnya kita mengungkap 100 data penderita HIV maka 

mungkin saja angka realnya bisa mencapai 100 atau sampai 1.000 kali 

lipat (Nursalam dan Ninuk, 2011). 

Menurut World Health Organization (WHO) dilaporkan bahwa pada 

tahun 2014 terdapat 3,5 juta orang di Asia Tenggara hidup dengan 

HIV/AIDS. Beberapa Negara seperti Myanmar, Nepal dan Thailand 

menunjukkan tren penurunan untuk infeksi baru HIV, hal ini dihubungkan 

salah satunya dengan diterapkannya program pencegahan HIV/AIDS 

melalui program Condom use 100 persen (CUP). Trend kematian yang 

disebabkan oleh AIDS antara tahun 2005 sampai 2014 berbeda di setiap 

bagian Negara. Di Eropa Timur dan Asia Tengah sejumlah orang 

1 
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meninggal karena AIDS meningkat dari 7.800 menjadi 90.000, di Timur 

Tengah dan Afrika Utara meningkat dari 22.000 menjadi 35.00, di Asia 

Timur juga meningkat dari 24.000 menjadi 56.000 (Widoyono, 2015). 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami 

peningkatan kasus yang cukup tinggi. Jumlah kasus HIV/AIDS yang 

dilaporkan secara kumulatif dari tahun 1997-2016 adalah 291,465 kasus, 

yang terdiri dari kasus HIV sebanyak 208.909 kasus dan AIDS sebanyak 

82.556 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 14.234 kasus. Secara 

kumulatif sejak tahun 1997-2016, Provinsi dengan prevalensi tertinggi 

adalah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 50.053 kasus (17,17%), disusul 

Jawa Timur sebanyak 44.006 kasus (15,09%), dan Papua sebanyak 

35.764 kasus (12,27%). Sedangkan untuk Sulawesi Tenggara menempati 

urutan ke-27 sebanyak 938 kasus (0,32%), yang terdiri dari 557 kasus 

HIV dan 381 kasus AIDS (Kemenkes RI, 2016). 

Berdasarkan cara penularannya, seks bebas atau bergonta ganti 

pasangan masih menjadi nomor satu dalam menyumbang angka 

penderita HIV/AIDS. Sementara itu, jika dilihat dari kelompok umur, kasus 

HIV/AIDS terjadi pada kelompok umur 18-29 tahun yakni sebesar 46,4%, 

disusul kelompok umur 30-39 tahun 31,5% dan kelompok umur 40-49 

tahun sebesar 9,8% (Kemenkes RI, 2013). 

Lebih dari 34 juta orang sekarang hidup dengan HIV/AIDS. 

Sebanyak 3,3 juta diantaranya berada di bawah usia 15 tahun. Pada 

tahun 2013, sekitar 2,5 juta orang yang baru terinfeksi HIV, dimana 

sebanyak 330.000 orang berada di bawah usai 15 tahun. Hingga tahun 
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2014 terdapat sebanyak 1,7 juta orang meninggal karena AIDS, dimana 

sebanyak 230.000 dari mereka berusia di bawah 15 tahun (Kemenkes RI, 

2013). 

Kasus HIV/AIDS pada remaja tidak terlepas dari perkembangan 

globalisasi. Perkembangan globalisasi mengakibatkan adanya perubahan 

sosial dan gaya hidup remaja saat ini terutama di daerah perkotaan. 

Masa remaja merupakan masa pencarian identitas diri, sehingga adanya 

dorongan seks, ajakan untuk minum alkohol atau merokok, dan kekuatan 

untuk ditolak oleh masyarakat terutama kalangan sebayanya sangat 

mewarnai pertumbuhan karakter dan perubahan perilaku seorang remaja. 

Pemahaman yang keliru mengenai kekebalan atau ketahanan remaja itu, 

ditambah dengan rasa keingitahuannya yang besar membuat mereka 

melakukan perilaku-perilaku yang tidak diinginkan, seperti kehamilan 

yang tak diinginkan, ketergantungan obat, gangguan psikologi, termasuk 

tertularnya virus HIV/AIDS (Hutapea, 2011). 

Kusuma (2010) menyebutkan bahwa remaja di daerah perkotaan 

cenderung melakukan perilaku berisiko seperti hubungan seksual dengan 

berganti-ganti pasangan, hubungan seksual pranikah, serta 

penyalahgunaan narkoba. Gaya hidup seperti ini membahayakan 

kesehatan reproduksi terutama kemungkinan terjadinya penularan 

penyakit menular seksual terutama HIV/AIDS. Daerah perkotaan 

dihubungkan dengan risiko HIV/AIDS yang lebih besar karena 

penduduknya telah terpajan dengan orang yang telah terinfeksi 

HIV/AIDS. 
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Tingkat pengetahuan mengenai HIV dan AIDS di antara penduduk 

kebanyakan di usia 14 tahun ke atas masih rendah. Survei Riskesdas 

2013 menunjukkan bahwa kira-kira 42 persen dari jumlah penduduk usia 

di atas 15 tahun belum pernah mendengar tentang HIV/AIDS. Hanya 10 

persen perempuan dan 13 persen laki-laki memiliki pengetahuan 

komprehensif tentang penanggulangan HIV, meskipun proporsi tersebut 

lebih tinggi untuk pertanyaan-pertanyaan tertentu (Kemenkes RI, 2013). 

Rendahnya pengetahuan dan sikap masyarakat disebabkan 

karena keterbatasan akses informasi yang berdampak pada rendahnya 

pengetahuan tentang HIV/AIDS, khususnya pada kelompok remaja. Jika 

tidak tersedia informasi yang tepat dan relevan tentang penyakit 

HIV/AIDS, sikap ingin tahu mereka bisa menyebabkan mereka masuk ke 

dalam sub-populasi berperilaku resiko tinggi. Salah satu upaya yang 

dilakukan dalam pencegahan HIV/AIDS adalah memberikan pengetahuan 

dan pemahaman yang cukup baik tentang HIV/AIDS pada remaja melalui 

pemberian pendidikan kesehatan yang dilakukan dengan berbagai 

metode dan media seperti curah pendapat, film, buku cerita, dan ceramah 

(Kemenkes RI, 2016).  

Menurut Lawrence Green dalam Notoatmodjo (2012) bahwa 

pengetahuan seseorang merupakan salah satu faktor predisposisi yang 

dapat mempengaruhi perubahan sikap. Pengetahuan yang benar tentang 

HIV dan AIDS pada remaja diharapkan dapat menghindari perilaku 

berisiko HIV/AIDS. 
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Kasus HIV dan AIDS di Sulawesi Tenggara selalu meningkat dari 

tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2013, untuk kasus AIDS tampak 

mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, namun pada tahun 

2014 kembali mengalami lonjakan kasus yang signifikan, dan pada tahun 

2015 jumlah kasus turun menjadi 120. Untuk kasus HIV, kenaikan jumlah 

kasusnya dari tahun ke tahun lebih konstan dibandingkan dengan AIDS. 

Peningkatan jumlah kasus ini disebabkan oleh dua faktor, pertama jumlah 

kasus yang terus bertambah akibat penularan atau masuknya penderita 

dari daerah lain ke Sulawesi Tenggara, atau yang kedua, pelacakan 

kasus yang semakin baik sehingga lebih banyak penderita yang 

terdeteksi, atau kombinasi dari keduanya (Laha Sultra, 2015). 

Berdasarkan kelompok umur, penderita HIV/AIDS tertinggi di 

Sulawesi Tenggara terdapat pada kelompok umur 25-49 tahun sebesar 

76% (91 kasus), kemudian kelompok umur 20-24 tahun sebesar 9%, 

yang perlu menjadi catatan, kasus AIDS di Sulawesi Tenggara ditemukan 

pada hampir semua kelompok umur, kecuali pada kelompok umur 5-14 

tahun tidak ada kasus yang dilaporkan (Dinkes Prov. Sultra, 2015). 

Beberapa siswa yang peneliti wawancara di SMA Negeri 2 Kendari 

mengatakan bahwa mereka hanya mengetahui tentang HIV/AIDS 

sebatas pemahaman saja. Dalam penentuan sikap dan tindakannya 

kebanyakan dari mereka masih bingung. Sehingga perilaku siswa-siswi 

tersebut tentang pencegahan HIV/AIDS belum jelas.  
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Berdasarkan latar belakang di atas penulis telah melakukan 

penelitian dengan judul “Gambaran Pengetahuan dan Sikap Remaja 

Tentang HIV/AIDS di SMA Negeri 2 Kota Kendari Tahun 2017”. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

sebagai berikut ”Bagaimanakah gambaran pengetahuan dan sikap 

remaja tentang HIV/AIDS di SMA Negeri 2 Kota Kendari Provinsi 

Sulawesi Tenggara Tahun 2017?” 

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap remaja 

tentang HIV/AIDS di SMA Negeri 2 Kota Kendari Provinsi Sulawesi 

Tenggara Tahun 2017. 

2. Tujuan Khusus  

a. Mendiskripsikan pengetahuan remaja tentang HIV/AIDS di SMA 

Negeri 2 Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017. 

b. Mendiskripsikan sikap remaja tentang HIV/AIDS di SMA Negeri 2 

Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017. 

 
D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Tempat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat jadikan sebagai masukan dalam 

membuat kampanye seperti bimbingan/konseling bertujuan mencegah 
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penularan penyakit HIV/AIDS di kalangan siswa SMA Negeri 2 

Kendari. 

2. Bagi peneliti 

Dapat memberikan masukan hal-hal apa saja yang telah diteliti 

sehingga digunakan sebagia referensi untuk penelitian selanjutnya.  

3. Bagi Remaja  

Hasil penelitian ini dapat jadikan sebagai informasi dan 

masukan kepada remaja mengenai masalah HIV/AIDS sehingga para 

remaja dapat menjaga diri terhindar daripada penyakit tersebut. 

 
E.  Keaslian Penelitian 

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang sudah dilakukan oleh 

peneliti, hasil penelitian yang mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh: 

1. Ginting (2010), dengan judul: Perilaku Remaja Tentang Pencegahan 

HIV/AIDS di SMA Negeri 17 Medan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan yang 

cukup (63,2%), sikap yang cukup (56,7%) dan tindakan yang baik 

(62,1%). 

2. Armita (2012), dengan judul: Gambaran Pengetahuan, dan Sikap dan 

Remaja Tentang HIV/AIDS Di SMA Kartika Kota Kendari Tahun 2012. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

memiliki tingkat pengetahuan yang kurang (52%), dan sikap yang 

cukup (70%). 
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3. Reiza (2013), dengan judul: Gambaran Pengetahuan dan Sikap 

Remaja Tentang HIV/AIDS di SMA Negeri 1 MEDAN Tahun 2013. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

memiliki tingkat pengetahuan yang baik (60%), dan sikap yang baik 

(58%). 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak dari lokasi 

penelitian, penggunaan variabel penelitian, tekhnik pengambilan sampel, 

dan waktu penelitian. 

 

 

 



9 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Telaah Pustaka 

1. Tinjauan Tentang Pengetahuan 

a.  Pengertian 

Pengetahuan adalah hasil dari “tahu” dan ini terjadi setelah 

orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. 

Penginderaan terjadi melalui pancaindra manusia, yakni indra 

penglihatan, indra pendengaran, indra penciuman, indra perasa, dan 

indra peraba. Pengetahuan diperoleh dari suatu proses belajar 

terhadap suatu informasi yang diperoleh seseorang. Pengetahuan 

dapat juga diperoleh dari pengalaman yang secara langsung maupun 

dari pengalaman orang lain. Pengetahuan juga dapat diperoleh dari 

proses pendidikan atau edukasi (Notoatmojo, 2012). 

Pengetahuan merupakan dominan yang sangat penting untuk 

terbentuknya tindakan seseorang, adapun unsur tersebut meliputi: 

1) Pengetahuan atau pengertian dan pemahaman tentang apa yang 

akan dilakukannya 

2) Keyakinan dan kepercayaan tentang manfaat dan kebenaran dari 

apa yang akan dilakukan 

3) Dorongan dan motivasi yang berbuat yang akan dilandasi oleh 

kebutuhan yang dirasakannya. 

 

9 
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c. Cara memperoleh pengetahuan 

Berbagai macam cara yang telah digunakan untuk memperoleh 

kebenaran pengetahuan sepanjang sejarah, dapat dikelompokan 

menjadi 2, yakni: 

1) Cara tradisional  

Cara penemuan pengetahuan periode ini antara lain: 

a)  Cara coba-coba (Trial and Error) 

Melalui cara coba-coba atau dengan kata yang lebih dikenal 

“trial  and error”. Cara coba-coba ini dilakukan dengan 

menggunakan kemungkinan dalam memecahkan masalah, 

dan apabila kemungkinan tersebut tidak berhasil, dicoba 

kemungkinan yang lain. 

b)  Berdasarkan pengalaman pribadi 

Dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh 

dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa 

yang lalu. 

c)  Melalui jalan pikiran 

Kemampuan manusia menggunakan penalarannya dalam 

memperoleh pengetahuannya. Dalam memperoleh kebenaran 

pengetahuan manusia menggunakan jalan pikirannya. 

2) Cara modern  

Cara ini disebut “metode penelitian ilmiah”, atau lebih 

popular disebut metodologi penelitian (research methodology). 

Menurut Deobold van Dalen, mengatakan bahwa dalam 
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memperoleh kesimpulan pengamatan dilakukan dengan 

mengadakan observasi langsung, dan membuat pencatatan-

pencatatan terhadap semua fakta sehubungan dengan objek yang 

diamati. Pencatatan ini mencakup tiga hal pokok, yaitu: 

a) Segala sesuatu yang positif, yakni gejala yang muncul pada 

saat dilakukan pengamatan. 

b) Segala sesuatu yang negatif, yakni gejala tertentu yang tidak 

muncul pada saat dilakukan pengamatan. 

c) Gejala-gejala yang muncul secara bervariasi, yaitu gejala-gejala 

yang berubah-ubah pada kondisi-kondisi tertentu. 

d. Tingkatan Pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2012), pengetahuan yang dicakup dalam 

daerah kognitif mempunyai 6 tingkatan. 

1) Tahu (know)  

Adalah mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Untuk mengukur orang tahu tentang apa yang 

dipelajari antara lain dengan menyebutkan, menguraikan, 

mendefinisikan, menyatakan. 

2) Memahami (comprehension)  

Adalah kemampuan untuk memehami secara benar tentang 

objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi 

tersebut secara benar. 
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3) Aplikasi (application)  

Adalah kemampuan untuk menggunakan materi yang telah 

dipelajari pada situasi dan kondisi yang sebenarnya. 

4) Analisis (analysis)  

Adalah kemampuan untuk menjabarkan materi atau objek ke 

dalam komponen-komponen tetapi masih di dalam suatu struktur 

organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lainnya. 

5) Sintesis (synthesis)  

Adalah kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan 

bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

6) Evaluasi (evaluation)  

Adalah kemempuan untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap suatu materi objek. 

2. Tinjauan Tentang Sikap 

a. Pengertian 

Sikap merupakan salah satu konsep yang menjadi perhatian 

utama dalam ilmu psikologi sosial. Sikap juga merupakan proses 

evaluasi yang sifatnya internal/subjektif yang berlangsung dalam diri 

seseorang dan tidak dapat diamati secara langsung, namun bisa 

dilihat apabila sikap tersebut sudah direalisasikan menjadi perilaku. 

Oleh karena itu sikap bisa dilihat sebagai positif dan negatif. Apabila 

seseorang suka terhadap suatu hal, sikapnya positif dan cenderung 

mendekatinya, namun apabila seseorang tidak suka pada suatu hal 

sikapnya cenderung negatif dan menjauh. Selain melalui perilaku, 
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sikap juga dapat diketahui melalui pengetahuan, keyakinan, dan 

perasaan terhadap suatu objek tertentu. Jadi, sikap bisa diukur 

karena kita dapat melihat sikap seseorang dari yang sudah 

disebutkan sebelumnya (Azwar, 2008). 

Sikap merupakan pendapat, keyakinan seseorang mengenai 

objek atau situasi yang relatif ajeg, yang disertai adanya perasaan 

tertentu, dan memberikan dasar pada orang tersebut untuk membuat 

respons atau berperilaku dalam cara tertentu yang dipilihnya 

(Walgito, 2011). 

Sikap merupakan tanggapan batin terhadap keadaan atau 

rangsangan dari luar diri atau subjek. Sehingga alam itu sendiri akan 

mencetak praktek manusia yang hidup di dalamnya yang sesuai 

dengan sikap dan keadaan alam tersebut (Notoatmodjo, 2012). 

Sikap adalah keadaan mental dan syaraf dari kesiapan, yang 

diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau 

terarah terhadap respon individu pada semua objek dan situasi yang 

berkaitan dengannya, sikap sebagai organisasi yang bersifat 

menetap dan dari beberapa proses yang motivasional, emosional, 

perceptual dan kognitif mengenai beberapa aspek dunia individu. 

Sedangkan menurut Newcomb dalam Notoatmodjo (2012), juga 

menyatakan bahwa sikap itu merupakan kesiapan atau kesediaan 

untuk bertindak.  

Sikap merupakan reaksi yang masih tertutup, tidak dapat dilihat 

secara langsung, sehingga sikap hanya dapat ditafsirkan dari praktek 
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yang nampak (Notoatmodjo, 2012). Sikap merupakan kesiapan untuk 

bereaksi terhadap sesuatu objek dengan cara tertentu serta 

merupakan respon evaluatif terhadap pengalaman kognitif, reaksi 

afeksi, kehendak. Jadi sikap merupakan evaluasi yang didasarkan 

pada proses evaluasi diri, yang disimpulkan berupa penilaian positif 

atau negatif yang kemudian mengkristal sebagai potensi reaksi 

terhadap objek. 

b. Komponen Sikap 

Menurut Notoatmodjo (2012), struktur sikap terdiri atas 3  (tiga) 

komponen yang saling menunjang yaitu: 

1) Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai 

oleh individu pemilik sikap, komponen kognitif berisi kepercayaan 

stereotipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu dapat 

disamakan penanganan (opini) terutama apabila menyangkut 

masalah isu atau problem yang kontroversial. 

2) Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek 

emosional. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling 

dalam sebagai komponen sikap dan merupakan aspek yang 

paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin 

adalah mengubah sikap seseorang komponen afektif yang 

disamakan dengan perasaan yang dimiliki seseorang terhadap 

sesuatu. 

3) Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku 

tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki seseorang. Dan berisi 
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tendensi atau kecenderungan untuk bertindak/beraksi terhadap 

sesuatu dengan cara-cara tertentu, dan berkaitan dengan objek 

yang dihadapi adalah logis untuk mengharapkan bahwa sikap 

seseorang adalah dicerminkan dalam bentuk tendensi perilaku. 

c. Tingkatan Sikap 

Menurut Notoatmodjo (2012), tingkatan sikap meliputi: 

1) Menerima (receiving) 

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan 

memperhatikan stimulus yang diberikan (objek). 

2) Merespon (responding) 

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan 

menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari 

sikap. 

3) Menghargai (valuing) 

Mengajak orang lain untuk mengerjakan dan mendiskusikan 

dengan orang lain terhadap suatu masalah adalah terindikasi 

sikap tingkat tiga.  

4) Bertanggung Jawab (responsible) 

Bertanggungjawab terhadap sesuatu yang dipilihnya 

dengan segala resiko adalah merupakan sikap yang paling tinggi. 

d. Cara Mengukur Sikap 

Pengukuran sikap dapat dilakukan dengan melihat pernyataan 

sikap seseorang. Pernyataan sikap adalah rangkaian kalimat yang 

mengatakan sesuatu mengenai objek sikap yang hendak diungkap. 
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Pernyataan sikap mungkin beriksi atau mengatakan hal-hal yang 

positif mengenai obyek sikap yaitu kalimatnya mendukung atau 

memihak pada obyek sikap. Pernyataan ini disebut pernyataan yang 

Favourable. Sebaliknya pernyataan sikap mungkin pula berisi hal-hal 

yang negatif mengenai obyek sikap yang bersifat tidak mendukung 

maupun kontak terhadap obyek sikap. Pernyataan seperti ini disebut 

dengan pernyataan yang tidak Favourabel. Suatu skala sedapat 

mungkin diusahakan agar terdiri dari pernyataan yang mendukung 

dan tidak mendukung dalam jumlah yang seimbang.  

Pengukuran sikap dapat dilakukan secara langsung atau tidak 

langsung. Secara langsung dapat ditanyakan bagaimana 

pendapat/pernyataan responden terhadap suatu obyek. Secara tidak 

langsung dapat dilakukan dengan pernyataan-pernyataan hipotesis 

kemudian ditanyakan pendapat responden melalui kuesioner. 

3. Tinjauan Tentang Remaja 

a. Pengertian 

Remaja adalah seseorang yang berumur 10 - 18 tahun. 

(Kemenkes RI, 2011). Remaja adalah masa peralihan dari masa 

kanak-kanak yang tergantung menuju masa dewasa. Pada masa 

remaja individu menjadi mandiri serta terjadi perubahan fisikm, 

mental, emosi, dan sosial. Remaja mengalami masa peralihan dari 

satu tahap kehidupan ke tahap berikutnya (BKKBN, 2011).  

WHO mendefinisikan bahwa adolensensia atau remaja adalah 

periode perkembangan antara pubertas, peralihan biologis, dan masa 
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dewasa yang terjadi pada umur 10-20 tahun. Masa remaja adalah 

usia kesempatan bagi anak-anak, dan waktu yang sangat penting 

bagi kita untuk membangun perkembangan mereka dalam dekade 

pertama kehidupan, untuk membantu mereka menavigasi risiko dan 

kerentanan, dan untuk mengatur mereka di jalan menuju potensi 

mereka. Masa remaja adalah fase diantara periode masa kanak-

kanak dan masa dewasa, periode yang membutuhkan perhatian dan 

perlindungan khusus (Soetjiningsih, 2009). 

Remaja kelompok umur 15-19 tahun merupakan remaja yang 

berada pada tahap awal perubahan psikologis. Hormon seksualnya 

sedang berfungsi secara aktif dan mengakibatkan terjadinya 

perubahan fungsi dan dorongan seksual. Pada masa ini remaja 

berada sedang berada pada puncak dorongan seksualnya. Terlebih 

lagi jika dipengaruhi oleh stimulus dari lingkungan, kepribadian, relasi, 

keluarga, dan dipengaruhi teman sebaya (Tukiran, dkk, 2010). 

World Health Organization (WHO) mendefinisikan remaja dalam 

Wiknjosastro (2009) adalah suatu masa ketika: 

1) Individu berkembang saat pertama kali ia menunjukan tanda-

tanda seksual sekundernya saat ia mencapai kematangan. 

2) Individu memahami perkembangan psikologi dan pola identifikasi 

dari kanak-kanak menjadi dewasa. 

3) Terjadi peralihan dari sosial ekonomi yang penuh kepada 

keadaan yang relatif lebih mandiri. 
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b.  Batasan usia remaja 

WHO menjelaskan berdasarkan pada usia kesuburan atau 

fertilitas wanita batasan tersebut juga berlaku untuk remaja pria dan 

WHO membagi kurun usia tersebut dalam 2 bagian, yaitu remaja 

awal usia 10 – 14 tahun dan remaja akhir 15 –  20 tahun. Dalam pada 

itu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sendiri menetapkan usia 15 

sampai 24  tahun sebagai usia pemuda (Sarwono, 2011). 

Terdapat batasan usia pada remaja yang difokuskan pada 

upaya meninggalkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan untuk 

mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku dewasa. Menurut 

Kartono (2007) dibagi menjadi: 

1) Remaja awal (12-15 Tahun) 

Pada masa ini remaja mengalami perubahan jasmani yang 

sangat pesat dan perkembangan intelektual yang sangat intensif, 

sehingga minat anak pada dunia luar sangat besar dan pada 

masa ini remaja tidak mau dianggap kanak-kanak lagi namun 

belum bisa meninggalkan pola kekanak-kanakannya. Selain itu 

pada masa ini remaja sering merasa sunyi, ragu-ragu, tidak stabil, 

tidak puas dan merasa kecewa. 

2) Remaja Pertengahan (15-18 Tahun) 

Kepribadian remaja pada masa ini masih kekanak-kanakan 

tetapi pada masa remaja ini timbul unsur baru yaitu kesadaran 

akan kepribadian dan kehidupan badaniah sendiri. Remaja mulai 

menentukan nilai-nilai tertentu dan melakukan perenungan 
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terhadap pemikiran filosofis dan etis. Maka dari perasaan yang 

penuh keraguan pada masa remaja awal ini rentan akan timbul 

pemantapan pada diri sendiri. Rasa percaya diri pada remaja 

menimbulkan kesanggupan pada dirinya untuk melakukan 

penilaian terhadap tingkah laku yang dilakukannya. Selain itu 

pada masa ini remaja  menemukan diri sendiri atau jati dirinya. 

3) Remaja Akhir (18-21 Tahun) 

Pada masa ini remaja sudah mantap dan stabil. Remaja 

sudah mengenal dirinya dan ingin hidup dengan pola yang 

digariskan sendiri dengan keberanian. Remaja mulai memahami 

arah hidupnya. Remaja sudah mempunyai pendirian tertentu 

berdasarkan satu pola yang jelas yang baru ditemukannya. 

c.  Tahap Perkembangan Remaja  

Menurut Hurlock (2008) tahap perkembangan remaja adalah 

sebagai berikut: 

1) Masa Peralihan 

Yaitu terjadi peralihan dari tahap perkembangan ke tahap 

berikutnya. Bila anak beralih dari masa kanak-kanak ke masa 

dewasa, anak harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat 

kekanak-kanakan dan juga harus mempelajari perilaku yang baru 

untuk menggantikan perilaku dan sikap yang sudah ditinggakan. 

2) Masa Periode Perubahan 

Ada perubahan yang hampir sama hampir bersifat 

universal, yaitu: 
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a) Meninggalkan emosi yang intensitasnya tergantung pada 

tingkat perubahan fisik dan dan psikologi yang terjadi. 

b) Perubahan tubuh, minat dan peran yang diharapkan oleh 

kelompok sosial yang menimbulkan masalah baru. 

c) Perubahan minat dan pola perilaku, maka nilai-nilai juga 

berubah. 

3) Usia Bermasalah 

Masalah remaja sering sulit diatasi karena pada masa 

anak-anak sebagian diselesaikan oleh orang tua sehingga 

sebagian remaja tidak berpengalaman mengatasi masalah. 

Namun disisi lain remaja merasa diri mandiri, sehingga mereka 

ingin mengatasi masalahnya sendiri dan menolak bantuan dari 

orang lain. 

4) Masa Mencari Identitas 

Penyesuaian diri dengan standar kelompok adalah jauh 

lebih penting bagi anak yang lebih besar daripada individualitas, 

seperti cara berpakaian, berbicara dan berprilaku ingin sama 

seperti teman gengnya dan setiap penyimpangan dari standar 

kelompok dapat mengancam keanggotaan dalam kelompok. 

Pada tahun-tahun awal ramaja, penyesuaian diri dengan 

remaja kelompok masih tetap penting bagi anak laki-laki dan 

perempuan. Lambat laun mereka mulai mendambakan identitas 

diri dan tidak puas dengan menjadi sama dengan teman-teman 

dalam segala hal. 
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5) Masa Usia Yang Menimbulkan Ketakutan 

Menurut Majeres dalam Hurlock (2008) bahwa banyak 

anggapan populer tentang remaja yang mempunyai arti menilai 

dan sayangnya banyak diantaranya yang bersifat negatif. 

Anggapan stereotipe bahwa budaya remaja adalah anak-anak 

yang tidak menjadi rapi, yang tidak dapat dipercaya dan 

berperilaku merusak, menyebabkan orang harus membimbing 

dan menguasai kehidupan remaja muda, takut bertanggung 

jawab dan bersikap tidak simpatik terhadap perilaku remaja 

normal. 

6) Masa Yang Tidak Realistik 

Remaja melihat dirinya sendiri dan orang lain 

sebagaimana yang diinginkan dan sebagaimana adanya, terlebih 

dalam hal cita-cita. Cita-cita yang tidak realistik ini menyebabkan 

meningginya emosi yang merupakan ciri-ciri dari masa remaja. 

7) Ambang Masa Remaja 

Remaja sering mendekati usia kematangan menjadi 

gelisah untuk meninggalkan stereotif belasan tahun dan untuk 

memberikan kesan merekan menjadi dewasa, berpakaian 

bertindak seperti orang dewasa belumlah cukup, karena itu 

remaja memulai memusatkan diri pada perilaku yang 

berhubungan dengan status dewasa, yaitu merokok, minum-

minuman keras, mamakai napza dan terlibat dalam perbuatan 
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seks. Mereka menganggap perilaku ini akan memberikan citra 

yang mereka inginkan (Hurlock, 2008). 

d.  Pendidikan Seksual Remaja  

Pendidikan seks seharusnya menyebabkan kaum muda 

berkembang menjadi orang yang sehat secara seksual, yang mampu 

membuat keputusan, berdasarkan yang mereka peroleh, tentang 

kehidupan seks mereka saat ini dan di masa mendatang. Pendidikan 

tersebut seharusnya tidak saja memberikan fakta-fakta penting pada 

remaja, tetapi juga mengembangkan keterampilan mereka dalam 

menerapkan pengetahuan ini dalam konteks hidup sehari-hari 

(Tukiran dkk, 2010). 

Pendidikan seks sebaiknya sesuai dengan kebutuhan kaum 

muda, dan sesuai dengan budaya tempat mereka tinggal. Dengan 

memberikan pendidikan seks kepada kaum muda, kita dapat 

berharap bahwa akhirnya akan timbul efek positif pada masyarakat 

secara keseluruhan berupa kurangnya prasangka dan praduga 

mengenai seksualitas dan terciptanya lingkungan seksual yang 

positif (Glasier & Gebbie, 2008). 

Menurut Tukiran dkk (2010), isi pendidikan seks diantaranya 

adalah: 

1) Hubungan, baik sosial maupun seksual 

2) Seks dan perilaku seks 

3) Negosiasi dalam suatu hubungan, termasuk “hak untuk 

mengatakan tidak” 
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4) Bertanggung jawab atas kesehatan mereka sendiri, dan ikut 

bertanggung jawab terhadap kesehatan orang lain 

5) Kesuburan dan kontrasepsi 

6) Kehamilan, termasuk segala akibat dan pilihannya 

7) IMS 

8) Praktik seks yang lebih aman 

9) Keterampilan menjadi orang tua. 

4. Tinjauan Tentang HIV/AIDS 

a. Pengertian  

(AIDS) adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency 

Syndrome. Jika diterjemahkan secara bahasa: Acquired artinya 

didapat, jadi bukan merupakan penyakit keturunan, immuno berarti 

sistem kekebalan tubuh, deficiency artinya kekurangan, sedangkan 

syndrome adalah kumpulan gejala. AIDS (Acquired Immune 

Deficiency Syndrome) adalah kumpulan gejala penyakit akibat 

menurunnya sistem kekebalan tubuh secara bertahap yang 

disebabkan oleh infeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus) (KPA, 

2011).  

Acquried immune deficiency syndrome (AIDS) adalah suatu 

kumpulan gejala penyakit kerusakan sistem kekebalan tubuh, bukan 

penyakit bawaan tetapi didapat dari hasil penularan. Penyakit ini 

disebabkan oleh human immunodeficiency virus (HIV). Penyakit ini 

telah menjadi masalah intenasional karena dalam waktu yang relatif 

singkat terjadi peningkatan jumlah pasien dan semakin melanda 
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banyak negara. Sampai saat ini belum ditemukan vaksin atau obat 

yang relatif atau efektif untuk AIDS sehingga menimbulkan keresahan 

di dunia (Widoyono, 2015). 

HIV merupakan sejenis virus, singkatan dari Human 

Immunodeficiency Virus. AIDS disebabkan dengan serangan atau 

infeksi virus. Biasanya berbagai jenis penyakit infeksi bisa di tangkal 

orang sehat karena tubuh mempunyai sel-sel darah putih yang 

bertugas mempertahankan diri orang tersebut, sel-sel darah putih ini 

akan menerangi setiap serangan dari luar dengan menggerakan 

sebarisan sel untuk melakukan serangan balik terhadap benda asing 

yang masuk ke tubuh. Salah satu jenis dari sel-sel darah putih yang 

bertugas menangkal infeksi yang disebut. T–Limfosit atau “Sel T–4”. 

Virus HIV diklasifikasikan kedalam golongan lenti virus atau 

retroviridea, virus secara genetarial genetik adalah virus RNA. Yang 

bergantung pada enzim reverse transcrptase untuk dapat 

menginfeksi sel-sel mamalia termasuk manusia, dan menimbulkan 

kelainan patologi secara lambat (Yatim, 2010). 

HIV merupakan retrovirus yang menurunkan kemampuan 

sistem imun. Sekali terjangkit, HIV menghasilkan suatu spektrum 

penyakit yang akan berkembang dalam kebanyakan kasus, mulai dari 

laten yang bersifat klinis atau status asimptomatik sampai kondisi 

AIDS, ditandai dengan hitungan sel CD4 <200 atau adanya infeksi 

oportinistik, tanpa meperhatikan hitung sel CD4 (Murtiastutik, 2009). 
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AIDS disebut suatu sindrom karena terdiri dari beberapa 

variasi gejala. Fase awal dari kasus AIDS yang matang ditandai 

dengan gejala seperti lemah, keringat malam, demam yang bandel, 

kelenjar limfa membengkak, diare dan turunnya berat badan yang tak 

diketahu sebabnya. HIV dapat juga menyerang susunan saraf pusat, 

menimbulkan AIDS Dementia Complex (ADC), dementia, adalah 

suatu keadaan dimana seseorang nyata sekali kebingungan dan 

kehilangan arah. Orang-orang dengan ADC sering dengan cepat 

kehilangan kemampuan berkonsentrasi, komunikasi, belajar, 

mengingat sesuatu, menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya, dan 

mengendalikan gerakan ototnya. Lebih dari sebagian penderita AIDS 

akhirnya akan mengalami masalah seperti ini (Hutapea, 2011). 

b. Etiologi 

HIV/AIDS termasuk dalam golongan retrovirus berinti RNA 

(sebagian besar virus lain adalah DNA) dan mempunyai enzim 

reverse transcriptase yang mampu mengubah kode genetik dari DNA 

ke RNA. Virus ini tediri dari inti (core) dengan lapisan luar bernama 

amplop (Murtiastutik, 2009). 

Penyebab AIDS adalah sejenis virus yang tergolong 

Retrovirus yang disebut Human Immunodeficiency Virus (HIV). Virus 

HIV merupakan retrovirus yang termasuk golongan virus RNA (virus 

yang menggunakan RNA sebagai molekul pembawa informasi 

genetik). Disebut retrovirus karena memiliki enzym reverse 

transcriptase (Djoerban, 2009). Virus ini ditemukan oleh Barre-
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Sinousi, Montagnier dan kawan-kawan di Prancis pada tahun 1983 

yang menyebabkan limfadenopati sehingga disebut LAV 

(Lymphadenopathy Associated Virus). Tahun 1984, Popovic, Gallo 

dan kerabat kerjanya menggambarkan adanya perkembangan sel 

yang tetap berlangsung dan produktif setelah diinfeksi oleh virus 

yang kemudian disebut HTLV-III (Human T-cell Lymphotropic Virus-

Type III). Virus ini merupakan virus yang sama dengan LAV. Pada 

tahun 1986 Komisi Taksonomi Internasional memberi nama baru 

Human Immunodeficiency Virus (HIV) (Endang, 2012).   

Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immunodeficiency 

Syndrome disebabkan oleh dua jenis retrovirus yang berkaitan, 

dikenal dengan HIV -1 dan HIV-2. HIV-1 kerap ditemukan di Afrika 

Tengah dan Timur, Amerika, Eropa, serta Asia. HIV -2 kerap 

ditemukan di Afrika Barat, Prancis dan Portugal. Retrovirus 

ditransmisikan melalui pertukaran cairan tubuh (misalnya semen, 

darah, dan saliva) atau melalui transfusi produk darah. Individu y ang 

terinfeksi akan mendapat uji HIV negatif selama beberapa minggu 

dan kemungkinan selama 1 tahun. Kecepatan perkembangan 

penyakit ini bervariasi. Waktu rekaan perkembangan AIDS adalah 10 

tahun. Sekitar 19% individu yang terinfeksi HIV akan berkembang 

menjadi AIDS dalam 17-20 infeksi (Murtiastutik, 2009). 

c.  Patogenesis  

HIV menyerang sistem imun manusia yaitu menyerang limfosit 

T helper yang memiliki reseptor CD4 di permukaannya. Selain limfosit 
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T helper, sel-sel lain yang mempunyai protein CD4 pada 

permukaannya seperti makrofag dan monosit juga dapat diinfeksi 

oleh virus ini. Limfosit T helper antara lain berfungsi menghasilkan zat 

kimia yang berperan sebagai perangsang pertumbuhan dan 

pembentukan sel-sel lain dalam sistem imun dan pembentukan 

antibodi. Setelah HIV mengikat diri pada molekul CD4, virus masuk 

kedalam target dan ia melepas bungkusnya kemudian dengan 

bantuan enzym reverse transcryptase ia merubah bentuk RNA agar 

dapat bergabung dengan DNA sel target. Selanjutnya sel yang 

berkembang biak akan mengandung bahan genetik virus. Infeksi HIV 

dengan demikian menjadi irreversibel dan berlangsung seumur hidup 

(Murtiastutik, 2009).  

Pada awal infeksi, HIV tidak segera menyebabkan kematian 

dari sel yang di infeksinya tetapi terlebih dahulu mengalami replikasi 

(penggandaan), sehingga ada kesempatan untuk berkembang dalam 

tubuh penderita tersebut, yang lambat laun akan menghabiskan atau 

merusak sampai jumlah tertentu dari sel limfosit T helper. Setelah 

beberapa bulan sampai beberapa tahun kemudian, barulah pada 

penderita akan terlihat gejala klinis sebagai dampak dari infeksi HIV 

tersebut. Masa laten infeksi ini berlaku selama 10 tahun (Nursalam & 

Ninuk, 2011).  

Infeksi oleh virus HIV menyebabkan fungsi kekebalan tubuh 

rusak yang mengakibatkan daya tahan tubuh berkurang atau hilang, 

akibatnya mudah terkena penyakit-penyakit lain seperti penyakit 
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infeksi yang disebabkan oleh bakteri, protozoa, dan jamur dan juga 

mudah terkena penyakit kanker seperti sarkoma kaposi.  

Siklus replikasi HIV dibatasi dalam stadium ini sampai sel yang 

ter infeksi diaktifkan. Aktivitas sel yang terinfeksi dapat dilaksanakan 

oleh antigen, mitogen, sitogen (TNF alfa atau interleukin I) atau 

produk gen virus seperti: CMV (cytomegalovirus), virus Epstein Barr, 

herpes simplek atau hepatitis. Sebagai akibatnya pada sel T4 yang 

terinfeksi diaktifkan, replikasi serta pembentukan tunas HIV akan 

terjadi dan sel T4 dihancurkan. HIV yang baru ini kemudian dilepas 

ke dalam plasma darah dan menginfeksi CD4+ lainnya. Kalau fungsi 

limfosit T4 terganggu mikroorganisme yang biasanya tidak 

menimbulkan penyakit akan memiliki kesempatan untuk menginvasi 

dan menyebabkan sakit yang serius. Infeksi dan malignansi yang 

timbul sebagai akibat dari gangguan sistem imun dinamakan infeksi 

oportunistik. Infeksi monosit dan makrofag berlangsung secara 

persisten dan tidak mengakibatkan kematian sel yang bermakna, 

tetapi sel-sel ini menjadi reservoir bagi HIV sehingga virus tersebut 

dapat tersembunyi dari sitem imun dan terangkut ke seluruh tubuh 

lewat sistem ini untuk menginfeksi pelbagai jaringan tubuh 

(Murtiastutik, 2009). 

d.  Cara Penularan 

HIV ditularkan melalui darah, cairan sperma dan vagina orang 

yang tertular. Orang mengalami kontak dengan cairan–cairan ini 

melalui hubungan seks vaginal dan anal (hubungan anal adalah 
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dimasukannya penis ke dalam lubang dubur, yaitu cara penularan 

pada pria gay), transfusi dengan darah tercemar dengan cara inilah 

petenis Wimbledon terkenal Arthur Ashe terkena infeksi HIV),  

transplantasi dengan organ atau jaringan yang terinfeksi, 

menggunakan jarum suntik bekas (sering di kalangan pengguna obat 

suntik liar), atau secara tidak sengaja tersuntik jarum bekas 

seseorang yang mengandung HIV kadang-kadang dapat  terjadi pada 

petugas kesehatan (Hutapea, 2011). 

Human Immunodeficiency Virus dapat ditemukan di darah dan 

cairan tubuh manusia seperti semen dan cairan vagina. Virus ini tidak 

dapat hidup lama di luar tubuh, maka untuk transmisi HIV perlu ada 

penukaran cairan tubuh dari orang yang telah terinfeksi HIV. HIV 

dapat ditularkan melalui beberapa cara, antara lain (Murtiastutik, 

2009): 

1) Hubungan seksual. Secara global, penularan virus HIV paling 

banyak berlaku melalui heteroseksual. 

2) Pengguna narkoba jarum suntik. Pengguna narkoba jarum suntik 

adalah kelompok risiko tinggi untuk mendapat HIV. Berkongsi 

penggunaan jarum suntik secara bergantian adalah cara yang 

efisien untuk transmisi virus yang menular melalui darah seperti 

HIV dan Hepatitis C. Cara ini akan meningkatkan risiko tiga kali 

lebih besar daripada transmisi HIB melalui hubungan seksual. 
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3) Penularan dari ibu ke anak. Wanita hamil yang mempunyai HIV 

boleh mentransmisi virus ini saat hamil, partus dan saat 

menyusui. 

4) Melalui transfusi darah atau produk darah yang sudah tercemar 

dengan virus HIV. 

5) Infeksi di tempat kesehatan. Hospital dan klinik harus berhati -hati 

dalam pencegahan penyebaran infeksi melalui darah (Nursalam 

& Ninuk, 2011). 

Menurut Centre for Disease Control (CDC) dalam Widoyono 

(2011), terdapat beberapa cara dimana HIV tidak dapat ditularkan 

melalui cairan tubuh lain seperti air mata, liur, keringat, air seni, tinja; 

kontak pribadi seperti ciuman di bibir, pelukan, berjabat tangan; 

kontak sosial sehari-hari misalnya sewaktu kerja, di sekolah, bioskop, 

restoran, dan sauna; air atau udara misalnya bersin, batuk, berenang 

di kolam bersama pengidap HIV; barang-barang seperti pakaian, 

telepon, dudukan toilet, handuk, selimut, sabun; dan serangga 

misalnya gigitan nyamuk atau serangga lain. 

e. Tanda dan Gejala  

Sebagian besar orang yang terinfeksi HIV tidak menunjukkan 

gejala apapun, dapat terlihat sehat dari luar dan biasanya tidak 

mengetahui bahwa dirinya sudah terinfeksi HIV (Komisi 

Penanggulangan AIDS, 2011). Orang tersebut akan menjadi 

pembawa dan penular HIV kepada orang lain. Wartano, Chanif, 
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Maryati, dan Subandrio dalam Hutapea (2011) membagi kelompok 

orang-orang tanpa gejala ini menjadi 2 kelompok, yaitu: 

1) Kelompok yang sudah terinfeksi HIV tetapi tanpa gejala dan tes 

darahnya negatif. Pada tahap dini ini, antibodi terhadap HIV 

dalam terbentuk. Waktu antara masuknya HIV ke dalam 

peredaran darah dan terbentuknya antibodi terhadap HIV disebut 

“windowed period”. Periode ini memerlukan waktu antara 15 hari 

sampai 3 bulan setelah terinfeksi HIV. 

2) Kelompok yang sudah terinfeksi HIV tanpa gejala tetapi tes darah 

positif. Keadaan tanpa gejala seperti ini dapat berjalan lama 

sampai 5 tahun atau lebih. 

Menurut Komunitas AIDS Indonesia (2011), gejala klinis terdiri 

dari 2 gejala yaitu gejala mayor (umum terjadi) dan gejala minor 

(tidak umum terjadi): 

1) Gejala Mayor 

a) Berat badan menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan. 

b) Diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan. 

c) Demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan. 

d) Penurunan kesadaran dan gangguan neurologis. 

e) Demensia/ HIV ensefalopati. 

2) Gejala Minor 

a) Batuk menetap lebih dari 1 bulan. 

b) Dermatitis generalisata. 
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c) Adanya herpes zoster multisegmental dan herpes zoster 

berulang. 

d) Kandidias orofaringeal. 

e) Herpes simpleks kronis progresif. 

f) Limfadenopati generalisata 

g) Infeksi jamur berulang pada alat kelamin wanita 

h) Retinitis virus sitomegalo 

Menurut Anthony dalam Hutapea (2011), gejala klinis 

HIV/AIDS dapat dibagikan mengikut fasenya. 

1)  Fase Akut 

Sekitar 50-70% penderita HIV/AIDS mengalami fase ini 

sekitar 3 -6 minggu selepas infeksi primer. Gejala-gejala yang 

biasanya timbul adalah demam, faringitis, limpadenopati, sakit 

kepala, arthtalgia, letargi, malaise, anorexia, penurunan berat 

badan, mual, muntah, diare, meningitis, ensefalitis, periferal 

neuropati, myelopathy, mucocutaneous ulceration, dan 

erythematous maculopapularrash. Gejala-gejala ini muncul 

bersama dengan ledakan plasma viremia. Tetapi demam, ruam 

kulit, faringitis dan mialgia jarang terjadi jika seseorang itu 

diinfeksi melalui jarum suntik narkoba daripada kontak seksual. 

Selepas beberapa minggu gejala-gajala ini akan hilang akibat 

respon sistem imun terhadap virus HIV. Sebanyak 70% dari 

penderita HIV akan mengalami limfadenopati dalam fase ini yang 

akan sembuh sendiri. 
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10) Fase asimptomatik 

Fase ini berlaku sekitar 10 tahun jika tidak diobati. Pada fase 

ini virus HIV akan bereplikasi secara aktif dan progresif. Tingkat 

pengembangan penyakit secara langsung berkorelasi dengan 

tingkat RNA virus HIV. Pasien dengan tingkat RNA virus HIV 

yang tinggi lebih cepat akan masuk ke fase simptomatik daripada 

pasien dengan tingkat RNA virus HIV yang rendah. 

11) Fase simptomatik 

Selama fase akhir dari HIV, yang terjadi sekitar 10 tahun 

atau lebih setelah terinfeksi, gejala yang lebih berat mulai timbul 

dan infeksi tersebut akan berakhir pada penyakit yang disebut 

AIDS. 

f.   Diagnosis 

Menurut MacCann dalam Kurniawati (2011), ELISA (enzyme 

linked immunosorbent) adalah salah satu tes yang paling umum 

dilakukan untuk menentukan apakah seseorang terinfeksi HIV. ELISA 

sensitif pada infeksi HIV kronis, tetapi karena antibodi tidak diproduksi 

segera setelah infeksi, maka hasil tes mungkin negatif selama 

beberapa minggu setelah infeksi. Walaupun hasil tes negatif pada 

waktu jendela (window period) seseorang mempunyai resiko yang 

tinggi dalam menularkan infeksi. Jika hasil tes positif, maka 

dilanjutkan dengan menggunakan ELISA 3 metode dan apabila 

ketiganya menunjukkan hasil positif, maka pasien dikatakan positif 
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HIV. Pemeriksaan lain yang dapat digunakan adalah Western blot 

(WB), tetapi pemeriksaan Western Blot ini cukup sulit dan mahal.  

Diagnosis ditujukan kepada dua hal, yaitu keadaan terinfeksi 

HIV dan AIDS. Diagnosis laboratorium dapat dilakukan dengan dua 

metode: 

1) Langsung: yaitu isolasi virus dari sampel, umumnya dilakukan 

dengan mikroskop elektron dan deteksi antigen virus. Salah satu 

cara deteksi antigen virus ialah Polymerase Chain Reaction 

(PCR). 

2) Tidak langsung: dengan melihat respon zat anti bodi spesifik, 

misalnya dengan enzyme immunoassays atau enzyme -linked 

immunosorbaent assay (ELISAs), immunoflurescent assay (IFA), 

atau radioimmunoprecipitation assay (RIPA) (Endang, 2012). 

Untuk diagnosis HIV, yang lazim dipakai: 

1) ELISA: sensitivitas tinggi, 98,1% - 100%. Biasanya memberikan 

hasil positif 2-3 bulan sesudah infeksi. Dahulu, hasil positif 

dikonfirmasi dengan pemeriksaan Western blot. Tetapi sekarang 

menggunakan tes berulang dengan tingkat spesifisitas. 

2) PCR (Polymerase Chain reaction). Penggunaan PCR antara lain 

untuk tes HIV pada bayi, menetapkan status infeksi individu yang 

seronegatif pada kelompok risiko tinggi, tes pada kelompok risiko 

tinggi sebelum terjadi serokonversi, tes konfirmasi untuk HIV-2 

(sebab ELISA sensitivitasnya rendah untuk HIV-2) (Endang, 

2012). 



35 
 

Tiap Negara memiliki strategi tes HIV yang berbeda. Di 

Indonesia, skrining dan surveilans menggunakan strategi tes yang 

sama. Tes ELISA dan Western Blot telah digunakan pada waktu yang 

lalu, sekarang di Indonesia menggunakan Dipstik, ELISA 1, dan 

ELISA 2 untuk skrining dan surveilans (Kurniawati, 2011). Reagensia 

yang dipilih untuk dipakai pada pemeriksaan didasarkan pada 

sensitivitas dan spesifisitas tiap jenis reagensia. 

g. Pengobatan 

Pengobatan penderita dengan penyakit defisiensi imun 

umumnya ditujukan untuk mengurangi kejadian dan dampak infeksi 

dengan menjauhi subjek dengan penyakit menular, memantau 

dengan baik penderita terhadap infeksi, menggunakan antiviral/ 

antibakteri yang benar, imunisasi aktif atau pasif bila memungkinkan 

dan memperbaiki komponen sistem imun dengan transfer pasif atau 

transplantasi (Bratawidjaja, 2008). 

Pengobatan yang dilakukan bagi penderita HIV/AIDS meliputi: 

1) Pemberian Obat Anti Virus  

Menurut Hermayana (2010) obat yang digunakan untuk 

pengobatan HIV/AIDS ialah kombinasi tiga obat antiretroviral 

yaitu: 1) Zidovudin (AZN) Dosis: 500-600 mg sehari; 2) Lamivudin 

(3TC) Dosis: 150 mg sehari dua kali; 3) Neviropin Dosis: 200 mg 

sehari selama 14 hari, kemudian 200 mg sehari 2 kali. 

Menurut Bratawidjaja (2008) ada dua jenis obat antivirus 

yang digunakan untuk mengobati infeksi HIV/AIDS. Analog 
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nukleotide mencegah aktivitas reverse transcriptase seperti 

Timidine-AZT, dideoksinosin dan dideoksisitidin yang dapat 

mengurangi kadar RNA HIV dalam plasma. 

2) Transfusi  

Menurut Bratawidjaja (2008) transfusi diberikan dalam 

bentuk neutrofil kepada subjek dengan defisiensi fagosit dan 

pemberian limfosit autologus yang sudah menjalani transfeksi 

dengan gen adenosin deaminase (ADA) untuk mengobati Severe 

Combined Immunodeficiency. 

3) Transplantasi  

Transplantasi timus fetal atau stem cell dari sumsum 

tulang untuk memperbaiki kompetensi imun (Bratawidjaja, 2008). 

4) Terapi Genetik  

Terapi gen somatik menunjukkan harapan dalam terapi 

penyakit genetik. Prosedur tersebut antara lain menyisipkan gen 

normal ke populasi sel yang terkena penyakit. Hasil sementara 

menunjukkan bahwa limfosit T perifer mempunyai kemampuan 

terbatas untuk berproliferasi. Untuk pengobatan jangka panjang 

akan diperlukan penyisipan gen ke sel asal sumsum tulang yang 

pleuripoten (Bratawidjaja, 2008). 

h.   Pencegahan 

Menurut WHO dalam Komisi Penangulangan AIDS (2011), 

dalam upaya menurunkan risiko terinfeksi HIV, berbagai organisasi 
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kesehatan dunia termasuk Indonesia menganjurkan pencegahan 

melalui pendekatan ABCDE, yaitu: 

1) A atau Abstinence, yaitu menunda kegiatan seksual, tidak 

melakukan kegiatan seksual sebelum menikah. 

2) B atau Be faithful, yaitu saling setia pada pasangannya setelah 

menikah. 

3) C atau Condom, yaitu menggunakan kondom bagi orang yang 

melakukan perilaku seks berisiko. 

4) D atau Drugs, yaitu tidak menggunakan napza terutama napza 

suntik agar tidak menggunakan jarum suntik bergantian dan 

secara bersama-sama. Upaya pencegahan juga dilakukan 

dengan cara memberikan KIE (Komunikaasi, Informasi, dan 

Edukasi) mengenai HIV/AIDS kepada masyarakat agar tidak 

melakukan perilaku berisiko, khususnya pada remaja. 

5) E atau Education, pendidikan dan penyuluhan kesehatan tentang 

hal-hal yang berkaitan dengan HIV/AIDS. 

Ada lima tingkat pencegahan (Five level prevention) menurut 

Level & Clark, yaitu: 

1) Promosi kesehatan (health promotion) 

2) Perlindungan Khusus (specific protection) 

3) Diagnosis dini dan pengobatan segera (early diagnosis and 

prompt treatment) 

4) Pembatasan cacat (disability limitation) 

5) Rehabilitasi (rehabilitation) (KPA, 2011) 
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Dalam proses pencegahan terhadap semakin meluasnya 

epidemik HIV/AIDS, semua elemen dari masyarakat bertanggung 

jawab terhadap proses pencegahan. Yang bertanggung jawab 

terhadap pencegahan persebaran HIV/AIDS adalah: 

1) Individu.  

Seseorang harus mengadopsi gaya hidup dan perilaku yang 

sehat dan mengurangi risiko penularan HIV. Orang terinfeksi HIV 

harus menjadi orang yang bertanggungjawab untuk menjamin 

bahwa mereka untuk seterusnya tidak akan menyebarkan virus 

ke orang lain. 

2) Keluarga.  

Keluarga harus mengadopsi nilai-nilai peningkatan 

kesehatan. Keluarga harus memberikan pemahaman dan rasa 

simpati serta perlindungan untuk menolong anggota keluarga 

yang divonis orang terinfeksi HIV dalam menghadapi situasi yang 

tidak normal dan memaksimalkan potensi kesehatan untuk 

mempertahankan diri dari infeksi yang lain. 

3) Masyarakat.  

Masyarakat harus menghindari sikap diskriminasi terhadap 

orang terinfeksi HIV dan meningkatkan suasana lingkungan yang 

mendukung dengan norma sosial yang bersifat melindungi. 

Masyarakat juga harus berusaha keras meminimalkan 

kemiskinan yang cenderung memperburuk situasi. 
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4) Petugas kesehatan.  

Petugas kesehatan memiliki tanggungjawab ganda terhadap 

penyediaan perawatan konseling terhadap orang terinfeksi HIV. 

Mereka harus menyediakan tindakan pencegahan yang sesuai 

untuk mencegah penyebaran infeksi ke klien yang lain dan diri 

mereka sendiri. 

5) Media.  

Media massa memiliki peran yang dengan mudah dapat 

dijangkau oleh banyak pembaca dan murah dalam 

menyampaikan informasi tentang HIV/AIDS. Bersama dengan 

media dalam bentuk lain, media massa bisa efektif menimbulkan 

kepedulian masyarakat tentang HIV/AIDS. Bagaimanapun, media 

massa harus bertanggungjawab dalam melaporkan informasi 

tentang HIV/AIDS, menghindari ketidakakuratan yang mana 

mungkin menghasilkan perbedaan persepsi dan membutuhkan 

klarifikasi. 

6) Ahli Kesehatan dan LSM.  

Para ahli kesehatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM) dapat membantu menyebarkan informasi yang benar 

tentang HIV/AIDS dengan melakukan proses pembelajaran di 

masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat umum, LSM dapat 

menjadi penghubung antara ahli kesehatan dan masyarakat 

(WHO, 2010). 
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B.  Landasan Teori 

Masa remaja merupakan masa pencarian identitas diri, sehingga 

adanya dorongan seks, ajakan untuk minum alkohol atau merokok, dan 

kekuatan untuk ditolak oleh masyarakat terutama kalangan sebayanya 

sangat mewarnai pertumbuhan karakter dan perubahan perilaku seorang 

remaja. Pemahaman yang keliru mengenai kekebalan atau ketahanan 

remaja itu, ditambah dengan rasa keingitahuannya yang besar membuat 

mereka melakukan perilaku-perilaku yang tidak diinginkan, seperti 

kehamilan yang tak diinginkan, ketergantungan obat, gangguan psikologi, 

termasuk tertularnya virus HIV/AIDS (Hutapea, 2011). 

Kasus HIV/AIDS pada remaja tidak terlepas dari perkembangan 

globalisasi. Perkembangan globalisasi mengakibatkan adanya perubahan 

sosial dan gaya hidup remaja saat ini terutama di daerah perkotaan. 

Kusuma (2010) menyebutkan bahwa remaja di daerah perkotaan 

cenderung melakukan perilaku berisiko seperti hubungan seksual dengan 

berganti-ganti pasangan, hubungan seksual pranikah, serta 

penyalahgunaan narkoba. Gaya hidup seperti ini membahayakan 

kesehatan reproduksi terutama kemungkinan terjadinya penularan penyakit 

menular seksual terutama HIV/AIDS. 

Remaja aktif secara seksual dan mereka seringkali kekurangan 

informasi dasar mengenai kesehatan reproduksi, keterampilan 

menegosiasikan hubungan seksual dan akses terhadap pelayanan 

kesehatan reproduksi, sehingga mereka rentan terhadap masalah 
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kesehatan reproduksi seperti HIV/AIDS (Komisi Penangulangan AIDS, 

2011).   

Usia remaja mempunyai sifat ingin tahu yang sangat besar 

sehingga menyebabkan mereka mencoba segala sesuatu yang menurut 

mereka menarik (Kartono, 2007). Jika tidak tersedia informasi yang tepat 

dan relevan tentang penyakit HIV/AIDS, sikap ingin tahu mereka bisa 

menyebabkan mereka masuk ke dalam sub-populasi berperilaku resiko 

tinggi. Selain itu, masalah HIV/AIDS pada remaja selain berdampak secara 

fisik, juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental, emosi, keadaan 

ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam jangka panjang. Pada masa 

remaja ini, risiko kejadian HIV/AIDS cukup besar. Hal ini antara lain 

disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan dan sikap remaja 

terhadap HIV/AIDS (Komisi Penangulangan AIDS, 2011). 

Pengetahuan merupakan hasil tahu, dan hasil penginderaan 

manusia, terhadap obyek melalui indera yang dimiliki (mata, hidung, telinga 

dan sebagainya). Sedangkan sikap adalah hasil tahu, dan merupakan 

refleksi dari pengetahuan yang diterima dan diterapkan dalam bentuk 

perilaku seseorang. Sikap adalah keadaan diri dalam manusia yang 

menggerakkan untuk bertindak atau berbuat dalam kegiatan sosial dengan 

perasaan tertentu di dalam menanggapi obyek situasi atau kondisi di 

lingkungan sekitarnya. Pengetahuan dan sikap remaja merupakan dua hal 

yang membentuk perilaku seksual remaja dan berdampak terhadap 

kejadian HIV/AIDS di kalangan remaja. 

 



42 
 

C. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep merupakan bagan atau skema yang 

menerangkan tentang hubungan antar konsep-konsep yang berhubungan 

dengan variabel yang diteliti (Sulistyaningsih, 2011). Kerangka konsep 

dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan pengetahuan dan sikap 

remaja tentang HIV/AIDS. 

Variabel Independen         Variabel Dependen 
                

 

 

 

Keterangan : 

: Garis penghubung variabel yang diteliti 

:  Variabel independen yang diteliti 

:  Variabel dependen yang diteliti 

 

 

 

 

Pengetahuan 
Remaja tentang 

HIV/AIDS 

Sikap Remaja 
Terhadap  
HIV/AIDS 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis dan rancangan penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

dengan menggunakan kuisioner yang bertujuan untuk memperoleh suatu 

gambaran atau informasi secara objektif mengenai studi pengetahuan 

remaja tentang HIV/AIDS di SMA Negeri 2 Kendari Provinsi Sulawesi 

Tenggara. 

 
B.  Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2 Kendari Provinsi Sulawesi 

Tenggara tahun 2017. 

 
C.  Waktu Penelitian  

Penelitian ini telah dilaksanakan pada Bulan Juni 2017. 

 
D.  Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X di SMA 

Negeri 2 Kendari tahun 2017 sebanyak 326 orang yang terdiri dari 195 

putri dan 131 putra. 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian yang diambil dari objek yang diteliti 

dan dianggap mewakili seluruh populasi (Riyanto, 2010). Sampel 
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dalam penelitian ini adalah siswa di SMA Negeri 2 Kendari yang 

bersedia menjadi responden penelitian. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik probabilitas sampling dengan pendekatan 

systematic random sampling yaitu pengambilan sampel dilakukan 

secara acak sistematik. Merupakan modifikasi dari simple random 

sampling. Pengambilan sampel dan listing dapat dilakukan bersamaan. 

Perkiraan sistematika elemen/kasus yang akan dipilih ditentukan 

dengan membagi (Setiadi, 2012). 

Jumlah populasi besar maka dalam pengambilan sampel dapat 

diambil 10%-15% atau 20-25% dari populasi (Arikunto, 2010). Dalam 

hal ini peneliti akan mengambil 20% dari populasi, maka: 

20% x 326 = 65,2 dibulatkan menjadi 65 siswa. 

Maka akan dipilih 65 sampel dari 326 populasi, dengan demikian 

diperlukan 65/326 = 1/5 bagian dari populasi yang akan diikutsertakan 

sebagai sampel, dimana setiap siswa nomor absensi 5 atau 

kelipatannya akan dipilih sebagai responden. Mula-mula tiap subyek 

diberi nomor, dari 1 sampai dengan 346. Tiap siswa ke-5 diambil 

sebagai sampel, sehingga pada akhirnya yang diikutsertakan dalam 

sampel adalah siswa bernomor 5, 10, 15, 20, s/d 326. 
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E.  Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu: 

1. Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini yaitu 

pengetahuan dan sikap remaja tentang HIV/AIDS.. 

2. Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini yaitu 

HIV/AIDS. 

 
F.  Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat pada waktu penelitian menggunakan sesuatu 

metode. Alat dalam penelitian ini adalah kuesioner, adalah beberapa 

kumpulan pertanyaan sebagai bahan acuan untuk mendapatkan hasil 

sesuai dengan apa yang kita inginkan dari penelitian tersebut (Aspuah, 

2013). Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan merupakan metode 

kuesioner berupa pertanyaan atau soal tes. Soal atau pertanyaan berisi 

tentang data tingkat pengetahuan dan sikap remaja tentang HIV/AIDS 

dengan memberikan pertanyaan secara tertutup (closed-ended) dimana 

responden tinggal memilih atau menjawab pada pilihan jawaban yang 

sudah ada (Arikunto, 2010).  

Dalam rencana penelitian ini, kuesioner dibagi dalam beberapa 

bagian: 

1. Bagian pertama memuat identitas responden 

2. Bagian kedua berupa pertanyaan mengenai pengetahuan tentang 

HIV/AIDS yang terdiri dari 15 pertanyaan. Bila jawaban benar diberi 

skor 1 dan bila jawaban salah diberi skor 0. 
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3. Bagian ketiga berupa kuesioner sikap tentang HIV/AIDS yang terdiri 

dari 15 pernyataan dengan pilihan jawaban setuju dan tidak setuju. 

Bila jawaban benar diberi skor 1, dan bila jawaban salah diberi skor 0. 

 
G.  Definisi Operasional 

1.  Pengetahuan 

Pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala 

sesuatu yang diketahui remaja tentang HIV/AIDS. Pengukuran 

pengetahuan remaja mengenai HIV/AIDS menggunakan kuesioner 

tertutup dengan jawaban yang telah disediakan dan responden tinggal 

memilih (Arikunto, 2010), skala ukur yang digunakan adalah skala 

ordinal. 

Kriteria objektif : 

Baik : Bila skor yang diperoleh 76-100% 

Cukup : Bila skor yang diperoleh 56-75% 

Kurang : Bila skor yang diperoleh 0-55% (Notoatmodjo, 2012). 

2.  Sikap  

Sikap yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil tahu 

yang direfleksikan dalam bentuk perilaku remaja sehubungan dengan 

HIV/AIDS. Pengukuran sikap remaja terhadap HIV/AIDS 

menggunakan kuesioner tertutup dengan jawaban yang telah 

disediakan dan responden tinggal memilih (Arikunto, 2010). Skala ukur 

yang digunakan adalah skala ordinal. 
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Kriteria objektif : 

Positif : Perilaku remaja yang baik dalam pencegahan HIV/AIDS, 

dimana skor yang diperoleh ≥ 75% 

Negatif : Perilaku remaja yang kurang baik dalam pencegahan 

HIV/AIDS, dimana skor yang diperoleh < 75% (Wawan, A 

dan Dewi M, 2010). 

 
H. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data  

1. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara 

langsung kepada responden dengan menggukan lembar kuesioner 

yang berisi daftar pertanyaan yang berisi tentang pengetahuan dan 

sikap remaja tentang HIV/AIDS. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data tentang siswa yang sedang 

menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Kendari, khususnya siswi 

kelas X yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini. Data 

tersebut diperoleh melalui penelusuran Buku Induk Siswa SMA 

Negeri 2 Kendari. 

2. Tehnik Pengumpulan Data   

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, 

maka tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah 
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studi lapangan, dimana peneliti berada langsung di lokasi penelitian 

yaitu di SMA Negeri 2 Kendari. 

 
I.  Pengolahan Data 

Data yang diperoleh akan diolah dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Edit (Editing) 

Meneliti data-data dari responden yang telah diperoleh melalui 

kuesioner, dengan maksud untuk diperoleh lebih lanjut. 

2. Koding (Coding) 

Mengklasifikasi jawaban dari responden sesuai dengan jenisnya 

dengan membutuhkan kode atau tanda tertentu pada jawaban yang 

ada. 

3. Skoring (Skoring) 

Perhitungan pada jawaban responden yang telah diisi pada penjelasan 

kuesioner dari berbagai variabel yang diteliti. 

4. Tabulasi (Tabulating) 

Menyusun data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi setelah 

dilakukan perhitungan data secara manual. 

 
J.  Penyajian Data  

Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi berdasarkan variabel yang diteliti disertai dengan narasi 

secukupnya.  
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K.  Analisa Data 

Analisa data dilakukan secara manual dengan menggunakan 

kalkulator, kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi 

disertai penjelasan-penjelasan. Sedangkan dalam pengolahan data maka 

digunakan rumus: 

%100
N

f
P  

Keterangan: 

f   : Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N : Number Of Cases (jumlah frekuensi atau banyaknya individu) 

P : Angka persentase (Sugiyono, 2008). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 
A.  Hasil Penelitian 

1.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

SMA Negeri 2 Kendari didirikan pada tahun 1982 yang terletak 

di Jalan Sisingamangaraja 41 Poasia Kota Kendari. Tujuan didirikan 

SMU Negeri 2 Kendari adalah:  

a. Siswa beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

berakhlak mulia. 

b. Siswa sehat jasmani dan rohani. 

c. Siswa memiliki dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan 

ketrampilan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih 

tinggi. 

d. Mengenal dan mencintai bangsa, masyarakat, dan 

kebudayaannya. 

e. Siswa kreatif, terampil, dan bekerja untuk dapat mengembangkan 

diri secara terus menerus. 

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara 

dengan Kepala SMA Negeri 2 Kendari, bahwa distribusi guru pada 

SMA Negeri 2 Kendari berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada 

tabel berikut: 
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Tabel 1. Distribusi Guru pada SMA Negeri 2 Kendari Berdasarkan 
Tingkat Pendidikan Tahun 2017 

 

Tingkat Pendidikan 
Guru (Orang) Jumlah  

Guru PNS Honorer 

S2 
S1 / D IV 
Diploma 

4 
31 
3 

- 
9 
1 

4 
40 
4 

Jumlah 38 10 48 

Sumber : Data Sekunder Profil SMA Negeri 2 Kendari Tahun 2017 

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah guru di SMA Negeri 2 

Kendari sebanyak 48 orang. Guru yang memiliki latar belakang 

pendidikan S2 sebanyak 4 orang, S1/D.IV sebanyak 40 orang, dan 

Diploma sebanyak 4 orang. Berdasarkan jumlah tersebut, diketahui 

bahwa guru Tetap atau Pegawai Negeri Sipil sebanyak 38 orang, dan 

Guru Tidak Tetap (Honorer) sebanyak 10 orang.  

Jumlah siswa setiap tahunnya di SMA Negeri 2 Kendari untuk 

tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak 989 orang, dimana laki-laki 

sebanyak 395 orang dan perempuan sebanyak 594 orang.  

Sarana dan prasarana yang cukup tersedia di SMA Negeri 2 

Kendari seperti ruang belajar, meja dan kursi belajar serta peralatan 

penunjang pendidikan lainnya cukup terpenuhi di sekolah ini. Keadaan 

sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar di SMA 

Negeri 2 Kendari terdiri dari: 

a. Ruang Teori (Ruang Kegiatan Belajar) 

b. Laboratorium IPA/Fisika 

c. Perpustakaan 

d. Ruang OSIS 
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e. Ruang BP/BK 

f. Ruang Tata Usaha 

g. Ruang Bendahara 

h. Gudang/WC Siswa 

i. Ruang kantor dan Ruang Guru 

j. Mushalah 

2.  Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh 

karakteristik responden sebagai berikut: 

a.  Umur Responden 

Tabel 2. Distribusi Umur Responden di SMA Negeri 2 Kendari 

Umur (Tahun) Frekuensi (f) Persentase (%) 

15 20 30,8 
16 38 58,4 
17 7 10,8 

Total 65 100,0 

Sumber: Data Primer, Diolah Tahun 2017. 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 65 responden, jumlah 

responden terbanyak pada umur 16 tahun, yakni sebanyak 38 

orang (58,4%), dan terendah umur 17 tahun sebanyak 7 orang 

(10,8%). 
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b.  Jenis Kelamin 

Tabel 3. Distribusi Jenis Kelamin Responden di SMA Negeri 2 
Kendari 

 
Jenis Kelamin Frekuensi (f) Persentase (%) 

Laki-Laki 22 33,8 
Perempuan 43 66,2 

Total 65 100,0 

Sumber: Data Primer, Diolah Tahun 2017. 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 65 responden 

sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan, yakni 

sebanyak 43 orang (66,2%), dan laki-laki sebanyak 22 orang 

(33,8%). 

3.  Analisis Variabel Penelitian 

a.  Pengetahuan Responden 

Tabel 4. Distribusi Pengetahuan Responden Tentang HIV/AIDS di 
SMA Negeri 2 Kendari 

 
Pengetahuan Frekuensi (f) Persentase (%) 

Baik 10 15,4 
Cukup 24 36,9 
Kurang 31 47,7 
Total 65 100,0 

Sumber: Data Primer, Diolah Tahun 2017. 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 65 responden 

sebagian besar responden memiliki pengetahuan dalam kategori 

kurang, yakni sebanyak 31 orang (47,7%), dan terendah memiliki 

pengetahuan dalam kategori baik sebanyak 10 orang (15,4%). 
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b.  Sikap Responden 

Tabel 5. Distribusi Sikap Responden Tentang HIV/AIDS di SMA 
Negeri 2 Kendari 

 
 Sikap  Frekuensi (f) Persentase (%) 

Positif 44 67,7 
Negatif 21 32,3 
Total 65 100,0 

Sumber: Data Primer, Diolah Tahun 2017. 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 65 responden 

sebagian besar responden memiliki sikap positif, yakni sebanyak 

44orang (67,7%) dan terendah responden yang memiliki sikap 

negatif sebanyak 21 orang (32,3%). 

c. Pengetahuan dan Sikap Responden Tentang HIV/AIDS di SMA 
Negeri 2 Kendari 

 
Tabel 6. Distribusi Pengetahuan dan Sikap Responden Tentang 

HIV/AIDS di SMA Negeri 2 Kendari 
 

Pengetahuan 

Sikap 
Jumlah 

Positif Negatif 

n (%) n (%) n (%) 

Baik 9 13,8 1 1,6 10 15,4 
Cukup 23 35,3 1 1,6 24 36,9 
Kurang 12 18,6 19 29,1 31 47,7 
Total 44 67,7 21 32,3 65 100,0 

Sumber: Data Primer, Diolah Tahun 2017. 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

memiliki tingkat pengetahuan yang cukup dengan sikap yang positif 

tentang HIV/AIDS yakni sebanyak 23 orang (35,3%). 
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B.  Pembahasan  

1. Pengetahuan Remaja Tentang HIV/AIDS 

Berdasarkan data dapat dilihat bahwa tingkat pengetahuan 

siswa/siswi SMA Negeri 2 Kendari mengenai HIV/AIDS berada dalam 

kategori kurang baik. Pada penelitian ini memperlihatkan bahwa 

kebanyakan responden kurang mengetahui pengertian, gejala, 

penyebab dan penularan HIV/AIDS. Ini dikarenakan informasi 

sehubungan HIV/AIDS sangat jarang diperoleh remaja. Pada 

penelitian ini juga memperlihatkan bahwa kebanyakan responden tidak 

mengerti secara kongkrit cara penularan HIV/AIDS dan dampak yang 

disebabkannya. 

Berdasarkan hasil analisis dan data distribusi frekuensi hasil uji 

pengetahuan, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

dari tingkat pengetahuan responden mengenai HIV/AIDS paling 

banyak berada pada kategori kurang yaitu sebanyak 31 orang 

(47,7%), diikuti dengan kategori cukup sebanyak 24 orang (36,9%),  

dan kategori baik sebanyak 10 orang (15,4%). 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Armita (2012), mengenai 

HIV//AIDS menunjukkan bahwa mayoritas pengetahuan remaja atau 

siswa berada dalam kategori kurang baik, yaitu sebesar 52,4%. Di 

karenakan para responden hanya mempunyai pengetahuan penyebab 

HIV/AIDS, yaitu HIV/AIDS disebabkan oleh virus HIV yang hanya bisa 

ditularkan melalui hubungan seksual, padahal sebenarnya HIV/AIDS 

bisa ditularkan melalui cara lain selain berhubungan seksual. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa pengetahuan atau 

kognitif merupakan dominan yang sangat penting untuk terbentuknya 

tindakan seseorang dan untuk merubah pengetahuan dengan 

pendidikan dan latihan. Agar remaja mampu memecahkan masalah 

yang berhubungan dengan penatalaksanaan akibat dari HIV/AIDS dan 

terhindar dari penularan virus serta penyakit tersebut. 

Kurangnya pemahaman responden tentang HIV/AIDS 

disebabkan karena kurangnya informasi yang mereka peroleh, dimana 

di sekolah tersebut belum ada pendidikan kesehatan reproduksi 

secara khusus untuk remaja dan didalam keluarga sendiripun, 

masalah HIV/AIDS masih sangat kurang dibicarakan. Selama ini, 

informasi tentang HIV/AIDS kurang lengkap diberikan ketika sedang 

belajar organ reproduksi dalam pelajaran Biologi maupun pelajaran 

olahraga dan kesehatan. Selain itu, masih adanya ketakutan 

masyarakat terhadap penderita HIV/AIDS sehingga berakibat terhadap 

adanya stigma dan diskriminasi. 

Lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, sangat 

memungkinkan terjadinya komunikasi interpersonal. Menurut Soekidjo 

(2008), komunikasi interpersonal adalah salah satu bentuk komunikasi 

yang paling efektif dalam kesehatan, dimana apabila terjadi ketidak 

jelasan pesan maka pada saat itu juga dapat diklarifikasikan. Untuk itu 

diharapkan peranan keluarga dan sekolah yang lebih baik lagi dalam 

meningkatkan pengetahuan remaja khususnya tentang HIV/AIDS. 
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Kerjasama dengan lintas sektoral dalam hal ini Puskesmas 

setempat sangat dibutuhkan dalam penyuluhan juga penyebaran leaf 

let atau brosur tentang HIV/AIDS diusia remaja. Bila hal ini dikaitkan 

dengan pendapat Notoatmodjo (2012), bahwa pengetahuan adalah 

hasil dari tahu setelah orang melakukan penginderaan terhadap objek 

tertentu, yaitu melalui penginderaan manusia yaitu, penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa atau raba. Pengetahuan juga 

merupakan domain yang sangat penting dalam pembentukan tindakan 

seseorang. Menurut pendapat lain, Hidayat (2008) mengatakan, 

pengetahuan merupakan sesuatu yang ada dipikiran manusia. Tanpa 

ada pemikiran tersebut, maka pengetahuan tidak akan ada. 

Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui 

pendidikan, pengalaman sendiri, maupun pengalaman orang lain 

media masa dan lingkungan. Bila hal tersebut dikaitkan dengan 

pengetahuan remaja, dapat bervariasi dan dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, hal ini sesuai dengan pendapat Nursalam (2010) bahwa 

pengetahuan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain; umur, 

pendidikan, pengalaman, informasi, dan kebudayaan.  

Tingginya tingkat pengetahuan responden tersebut disebabkan 

karena informasi yang diperoleh responden melalui puskesmas atau 

tenaga kesehatan penerimaannya cukup baik, sehingga 

mempengaruhi tingkat pengetahuan mereka. Selain itu, para remaja 

putri juga memperoleh informasi melalui media-media cetak dan media 
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elektronik serta buku-buku yang dibacanya untuk meningkatkan 

pengetahuan mereka tentang HIV/AIDS. 

Hal ini sesuai menurut BKKBN (2011), bahwa informasi yang 

diterima oleh remaja ini tentunya berkaitan dengan berbagai fasilitas 

dan media yang menunjang seperti Pusat Informasi Kesehatan  

Remaja (PIK-R) yang merupakan suatu wadah yang dikelola oleh 

remaja dan untuk remaja. Sedangkan di Puskesmas juga telah ada 

program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), sehingga 

tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas juga ikut andil dalam  

pencapaian tujuan PIK-Remaja di sekolah. 

Sebaliknya, di SMA Negeri 2 Kendari belum ada PIK-Remaja, 

sehingga informasi yang diperoleh remaja di sekolah tersebut masih 

terbatas. Walaupun demikian sebenarnya informasi tentang kesehatan 

reproduksi ini tidak hanya dapat diperoleh melalui wadah PIK-Remaja, 

namun dengan adanya PIK-Remaja di sebuah sekolah akan 

memudahkan transfer informasi tentang HIV/AIDS pada remaja.   

Melihat kondisi ini sudah semestinya di setiap sekolah ada PIK-

Remaja yang dapat menunjang pengetahuan remaja tentang 

HIV/AIDS. Pengetahuan ini sangat penting untuk memperbaiki perilaku 

seseorang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Notoatmodjo (2012) 

bahwa pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat 

penting dalam membentuk tindakan seseorang (overt behavior), dari 

pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku yang didasari oleh 
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pengetahuan akan lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak 

didasari pengetahuan. 

Ketidak tahuan atau minimnya pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi pada remaja maka dapat mengakibatkan penurunan tingkat 

kualitas kesehatan pada remaja. Dengan pengetahuan yang memadai 

dan adanya motivasi untuk menjalani masa remaja secara sehat, 

maka remaja akan berusaha untuk memelihara kesehatan dirinya agar 

dapat memasuki masa kehidupan berkeluarga dengan sistem 

reproduksi yang sehat (Andhyantoro, 2012).  

2. Sikap Remaja Tentang HIV/AIDS 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 65 responden sebagian 

besar responden memiliki sikap positif, yakni sebanyak 44 orang 

(67,7%), dan terendah responden yang memiliki sikap negatif 

sebanyak 21 orang (32,3%). Tinggi rendahnya sikap responden 

tersebut disebabkan karena sikap merupakan manifestasi dari 

rendahnya tingkat pengetahuan responden sehingga reaksi atau 

respon yang ditunjukkan responden akan kurang pula. 

Kebanyakan remaja di SMA Negeri 2 Kendari masih mempunyai 

sikap negatif dalam menghadapi seseorang yang menderita HIV/AIDS. 

Sikap ini terbentuk akibat informasi yang tidak akurat dari masyarakat 

awam yang melakukan stigma dan diskriminasi kepada penderita 

HIV/AIDS. Para remaja lebih cenderung untuk menjauhi penderita 

HIV/AIDS oleh karena takut tertular. Sikap seorang remaja tergantung 

dari faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memperoleh 
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informasi yang diterima baik melalui penyuluhan, media massa 

maupun orang tua serta kemampuan anak untuk menyerap dan 

menginterprestasikan informasi tersebut. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Purwanto (2008) yang 

mengatakan sikap dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif. 

Dalam sikap positif kecendrungan tindakan adalah mendekati, 

menyenangi, mengharapkan objek tertentu sedangkan dalam sikap 

negatif kecendrungan untuk menjauhi, menghindari, membenci, tidak 

menyukai, objek tertentu. Dalam kehidupan masyarakat, sikap ini 

penting sekali. 

Pentingnya remaja mempunyai pengetahuan mengenai 

kesehatan reproduksi bertujuan agar remaja memiliki informasi yang 

benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada di 

sekitarnya. Pendidikan kesehatan reproduksi di kalangan remaja 

bukan hanya memberikan pengetahuan tentang organ reproduksi, 

tetapi juga mengenai bahaya akibat pergaulan bebas seperti penyakit 

menular seksual dan kehamilan yang belum diharapkan atau 

kehamilan berisiko tinggi (BKKBN, 2011). 

Permasalahan utama kesehatan reproduksi di Indonesia adalah 

kurangnya informasi mengenai kesehatan reproduksi, pergeseran 

perilaku remaja, pelayanan kesehatan yang buruk dan perundang-

undangan yang tidak mendukung. Pengetahuan remaja tentang 

kesehatan reproduksi sangat tergantung pada informasi yang 

diterimanya melalui penyuluhan, media massa maupun orang tua serta 
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kemampuan seseorang untuk menyerap dan menginterpretasikan 

informasi tersebut melalui sikap remaja (Andhyantoro, 2012). 

Dalam upaya untuk menurunkan angka kejadian HIV/AIDS, 

promosi kesehatan dengan metode peer education terbukti efektif 

meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja terhadap HIV/AIDS 

(Kemenkes RI, 2011). 

Mengingat usia remaja merupakan usia yang rentan terhadap 

berbagai macam perubahan, maka orangtua, guru dan tokoh 

masyarakat seharusnya ikut andil dalam pembentukan sikap yang 

mendukung dengan cara memberi contoh yang baik, dan juga 

membimbing dan mengarahkan kepada perilaku-perilaku yang 

mendukung kesehatan (BKKBN, 2012). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dikemukakan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pengetahuan remaja tentang HIV/AIDS di SMA Negeri 2 Kendari 

sebagian besar masih kurang (47,7%). 

2. Sikap remaja tentang HIV/AIDS di SMA Negeri 2 Kendari sebagian 

besar memiliki sikap yang positif (67,7%). 

3. Sebagian besar remaja memiliki tingkat pengetahuan yang cukup 

dengan sikap yang positif tentang HIV/AIDS yakni sebanyak 23 orang 

(35,3%). 

 

B.  Saran  

1. Bagi pemerintah setempat, khususnya Dinas Pendidikan diharapkan 

untuk mendukung program kesehatan reproduksi pada remaja 

misalnya dengan penyediaan buku panduan dan materi konseling 

kesehatan reproduksi remaja antara lain melalui Usaha Kesehatan 

Sekolah (UKS) guna meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja 

tentang kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS. 

2. Sebagai bahan masukan bagi pihak sekolah dalam memberikan 

penyuluhan tentang kesehatan reproduksi pada kalangan remaja serta 
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membentuk Pusat Informasi Kesehatan Remaja sebagai tempat 

konsultasi bagi kesehatan remaja. 

3. Sebagai bahan masukan bagi remaja dalam menyikapi hal-hal yang 

berhubungan dengan cara pencegahan penyakit HIV/AIDS.  

4. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pedoman dalam 

melakukan penelitian selanjutnya oleh peneliti-peneliti lain dengan 

memperluas variabel lainnya seperti perilaku. 
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Lampiran 1. 

 

SURAT PERMOHONAN PENGISIAN KUESIONER 

 

Lampiran :  1 (satu) berkas 

Perihal :  Permohonan Pengisian Kuesioner 

Kepada Yth. 

Saudara ............................ 

Di – 

 SMA Negeri 2 Kendari 

 

Dengan Hormat, 

 

Dalam rangka penulisan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul: ” 

Pengetahuan dan Sikap Remaja putri Tentang HIV/AIDS di SMA Negeri 2 

Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017”, maka saya mohon 

dengan hormat kepada saudara untuk menjawab beberapa pertanyaan 

kuesioner (angket penelitian) yang telah disediakan. Jawaban saudara 

diharapkan objektif (diisi apa adanya). 

Kuesioner ini bukan tes psikologi, maka dari itu saudara tidak perlu 

takut atau ragu-ragu dalam memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya. 

Artinya, semua jawaban yang saudara berikan adalah benar dan jawaban 

yang diminta adalah sesuai dengan kondisi yang terjadi. Oleh karena itu, 

data dan identitas saudara akan dijamin kerahasiaannya. 

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima 

kasih. 

 

Kendari,    Februari 2017 

 

       Ttd 

 

 

 

 

................................... 
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Lampiran 2. 

 

 

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN RESPONDEN 

 

Dalam rangka memenuhi salah satu syarat penulisan Karya Tulis 

Ilmiah yang berjudul “Pengetahuan dan Sikap Remaja putri Tentang 

HIV/AIDS di SMA Negeri 2 Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 

2017”, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  :  ........................................................... 

Alamat :  ........................................................... 

Menyatakan Bersedia/Tidak Bersedia*) menjadi responden dalam penelitian 

ini. 

 

 

Kendari,                     2017 

Hormat Saya, 

 

 

 

(..............................................) 

                    Responden 
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Lampiran 3. 

LEMBAR KUISIONER 

 

Pengetahuan dan Sikap Remaja Tentang HIV/AIDS di SMA Negeri 2 

Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 

 

A.  Identitas Responden 

Inisial Siswi :  .................... 

Kelas  :  .................... 

Umur  :  .......... tahun 

 

B.  Pengetahuan Remaja Tentang HIV/AIDS 

No. Pertanyaan Benar Salah 

1. HIV adalah virus penyebab AIDS   

2 HIV dapat menular melalui hubungan seksual bebas     

3 Penularan HIV dapat terjadi melalui gigitan nyamuk      

4 Pemakaian kamar mandi bersamaan dapat 
menularkan terjadinya penyakit HIV 

  

5 Seseorang yang melakukan hubungan seksual bebas  
sangat beresiko terjadinya HIV 

  

6 Remaja sangat dikaitkan dengan aktifitas seksual yang  
beresiko dengan penggunaan Napza. 

  

7 Remaja merupakan salah satu kelompok yang paling  
berisiko untuk terinfeksi HIV/AIDS. 

  

8 AIDS sama dengan HIV keduanya adalah istilah yang  
menyatakan penyakit yang sama. 

  

9 HIV/AIDS  dapat ditularkan melalui darah, cairan  
sperma dan vagina 

  

10 HIV/AIDS di sebabkan oleh faktor biologi (inherited  
biologica risk), di mana infeksi pada anak di tularkan  
secara langsung dari darah ibu. 

  

11 HIV dapat terjadi melalui berbagai cara, yaitu: kontak  
seksual, kontak dengan darah atau sekret yang 
infeksius, ibu ke anak selama masa kehamilan 

  

12 Penularan HIV/AIDS dapat terjadi selama Laki  – Laki  
Dan Perempuan Melakukan hubungan seksual melalui  
penetrasi vagina,dari lubang anus dan mulut 
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13 Bagi pemakai narkoba jenis jarum suntik secara 
bergantian beresiko terjadinya HIV/AIDS 

  

14 ARV (Anti Retrovarial Virus) merupakan salah satu  
pengobatan HIV/AIDS 

  

15 HIV/AIDS tidak dapat di tularkan melalui bersalaman,  
berpelukan maupun berciuman bibir  

  

 

C.  Sikap Remaja Terhadap HIV/AIDS 

 

No. Pernyataan Setuju 
Tidak 
Setuju 

1. Bersedia untuk hidup dengan penderita HIV/AIDS di 
komunitas yang sama 

  

2. Mendiskriminasi penderita HIV/AIDS   

3 Kerjasama dengan media cetak dan media elektronik 
seharusnya tidak dilakukan dalam pemberian 
informasi pencegahan HIV/AIDS 

  

4 Tidak perlu dilakukan pencegahan yang menyeluruh 
dan terus-menerus untuk pengguna narkoba 

  

5 Adanya pendidikan kesehatan reprodukasi bagi 
remaja di sekolah 

  

6 Tidak melakukan kegiatan seksual sebelum menikah   

7 Jika ada siswa yang positif HIV seharusnya 
dikeluarkan dari sekolah 

  

8 Dukungan pelaksanaan program pengadaan tempat-
tempat untuk VCT/konseling sukarela 

  

9 Dukungan diadakannya tes HIV/AIDS secara gratis   

10 Membantu mendukung promosi kesehatan 
masyarakat dalam mencegah HIV/AIDS 

  

11 Penderita HIV/AIDS perlu didukung, diperlakukan dan 
dibantu 

  

12 Penyakit HIV/AIDS merupakan penyakit yang 
menimbulkan rasa malu dan mematikan 

  

13 Bantal atau piring yang digunakan penderita HIV/AIDS 
tidak harus disentuh 

  

14 Penderita HIV/AIDS harus dikarantina supaya tidak 
tertular kepada orang lain 

  

15 Penderita HIV/AIDS harus dihukum   

 

 



71 
 



72 
 



73 
 



74 
 

 


